
 

 18.10.2015סיפור הלידה שלנו, 

 ירידת מים

 מיד מתחילה לעשות טלפונים ראשונים, להורים, לדולה, ולמי שיטפל בילדיי במשך היום. 

 .אני רגועה ושמחה

חדר צירים, אווירה אפלולית נינוחה, מוניטור פה ושם, אנחנו מנשנשות מאכלים שהבאנו מהבית, אני 

והדולה מספרות איך הן הכירו את בני הזוג שלהם, וכל מני "סיפורי מקפצת על כדור פיזיו. האמא 

אהבה" רצים בחדר ומפיצים אוקסיטוצין לכל עבר. האבא נכנס פה ושם עם חיוך ובודק שהכול בסדר 

ומה ההתקדמות. לא קורה הרבה עד עשר וחצי. אז מתחילים להופיע הצירים הראשונים הכואבים 

  .יותר

אני שותה מהר מרק מארוחת הצהריים שהביאו לי לחדר כדי להתחזק מעט בין שני צירים חזקים 

מבלי להעמיס על המערכת עוד עבודה. הציר הבא חזק ממש, אני מסכימה לעבור לחדר לידה. 

 כותונת תכלת חדשה עם פתח מאחור, אני מרגישה נורא סקסית

עה שלי מכירה מחדש צירי הלחץ הולכים ומתעצמים, אבל מרגיש לי שיש עוד המון זמן. התוד

בדילמה המוכרת משתי הלידות הקודמות: להתמסר לכאב ולרצות בו כמה שפותח את דרכו של 

העובר אל אוויר העולם, או לפחוד ממנו ולנסות להיסגר בפניו ובכך לעכב את הבאות. אני נוטה 

 לבחור את האפשרות הראשונה, ומתחילה לעשות מאמצים )עדינים( ללחוץ. 

ג את הידיים של שרון הדולה, נוגעות בי בגב התחתון ומבחוץ כמו מורידות את מה מרגישה בעונ

שצריך לרדת, מרפות את מה שצריך להרפות. אני מתמסרת למגע הקסם הזה, שמחקה אחד לאחד 

  .את כוונותיי ההולכות ומתגברות ללחוץ מטה

בטרנס בתוך הצירים, ושלווה נאמרות סביבי מילים מחזקות, שמזינות אותי בכוח לציר הבא. אני כמו 

באופן פלאי בין הצירים, אופורית ממש. משחררת איזו בדיחה או תיאור הרגשה פה ושם, בתוך פרקי 

הזמן השלווים האלה. הלידה הזאת נטולת רגעי ייאוש ותסכול, אולי בגלל שהיא שלישית, אולי בזכות 

  .מעטפת האהבה והתמיכה שסובבת את כולי

 

בחלל החדר, עיניה מופנות למוקד ההתרחשות. אני מרגישה אותה בגב  האמא במקום כלשהו

מביטה, נרגשת, אבל לא מתערבת, היא חשה היטב שאני לא זקוקה לה בשלבים האלה של 

  .התהליך

מוסיפה ללחוץ ולא ללחוץ איך שהתחושה מכתיבה לי, חצי בספק שהפעם זה יצליח, חצי מאמינה 

וף סוף, ואחריו הכול נראה כל כך פשוט, והיא בחוץ... עדיין שזה קורה עכשיו, כן, הראש יצא ס

 בור הכי ארוך בעולם.טמחוברת אליי עם חבל ה

אני מסתובבת בעדינות ומתיישבת כדי לראות את הפלא, הקטנה מתוקה כל כך, מושלמת, יפייפיה  

ת חום אמיתית, וכבר מונחת בזרועותיה של האמא שהתפשטה לקראת בואה חצי גוף כדי לחוות א

בור, מכסים אותי והאבא נכנס ממאחורי טגופה של הבת על העור העירום... היא חותכת את חבל ה

 ...הוילון

אחד הדברים המופלאים בסיפור הזה הוא שבשדיה של האמא ממתין חלב אם מתוק שהיא שמרה 

שי מאז הפסקת הנקה של בתה. התינוקת נצמדת לפטמה שלה ויונקת כאילו ציפתה לזה תשעה חוד

 .ההריון



הרגע המרגש שנתפס כבעל משמעות טקסית של ממש הוא הרגע שבו האמא מוסרת לידיי לרגע את 

התינוקת העטופה כבר ונותנת לי להחזיק אותה, להריח, להיפרד ממנה. אני שוב מוקסמת מיופייה 

את  של הקטנה, גל חדש של התרגשות מציף אותי, שתינו פורצות בבכי, מתחבקות, ואני מוסרת לה

אוצרה בחזרה, בתנועה שמסמלת את מהות הפונדקאות עצמה, עם תחושה של מתת ונס שהתרחש 

 .לכל המעורבים בדבר, לא רק להורים אלא כמובן גם לי

הלידה הייתה פלאית. טובה יותר מכפי שיכולתי לצפות. כל התמיכה שזכיתי לה, כל ההערכה, כל 

לא מושלמים של מחלקה שנמצאת במיקום זמני בגלל השלווה הזאת של הצוות, למרות תנאים פיזיים 

 לדתל –שיפוצים, זה לא דבר מובן מאליו. לגוף שלי התאפשר לעשות את מה שהוא יודע מעצמו 

 חיים חדשים בכוחות עצמו 

אני מרגישה בת מזל, על כל מה שקרה מההתחלה, בצורה כל כך חלקה ונעימה וזורמת שהייתי 

. מההתחלה האמא הייתה חדורת ביטחון נדיר שהכול יצליח לכולנו מתקשה לדמיין משהו טוב יותר

נהדר, והכול התגשם בדיוק כפי שרצתה. ואני התחברתי לאותו גל, וכמעט לחלוטין נטולת דאגות 

 .וחרדות, מתוך אמונה שלמה שהדברים יקרו לשביעות רצוננו

מה כמה הוא ידע את מלאכתו, היום בלילה ליטפתי קלות את כל איברי הגוף שלי, בתחושת הודיה עצו

וכמה הוא יודע להשתקם מהר. כאילו הוא ישות נפרדת ממני, אמרתי לו בלחש תודה על יכולתו 

לשאת חיים חדשים ולהצמיח אהבה בעולם הזה, ולחולל את נס הבריאה גם בתקופות הכי קשות, גם 

 .ודווקא אז -בעת שנאה וזעם 

 


